
 

 

 

 

Deichmann öppnar ytterligare en butik i Malmö  

Sedan 2012 har Deichmann en butik i Malmös största köpcentrum Emporia och den 27 augusti 

öppnar de sin andra butik i Malmö – den här gången i Mobilia köpcentrum. Mobilia är en av stadens 

shoppingklassiker som är aktuell med ett förnyat koncept. Deichmann-butiken är en av dem första 

nya butikerna som öppnar i samband med lanseringen av det nya konceptet Torghuset.    

”Vi är glada över att öppna ytterligare en butik i Malmö på 400 kvadratmeter där vi kan presentera 

vårt stora utbud av prisvärda kvalitetsskor för alla, från barn till vuxna. Vi har följt utvecklingen av 

Mobilia länge och tack vare utvidgningen av centrumet är vi glada över att ha hittat en möjlighet att 

erbjuda Malmö-kunderna en till Deichmann-filial här. I den nya butiken kan kunderna hitta allt från 

de senaste hösttrenderna till snygga och bekväma klassiker som chunky sneakers, klassiska sneakers, 

loafers, boots och varma vinterskor. Vi har också ett fint utbud av väskor, ryggsäckar och accessoarer, 

samt ett populärt utbud av skovårdsprodukter”, berättar butikschefen Philip Wrede. 

Deichmann trotsar den negativa branschutvecklingen och fortsätter satsa på Sverige.  

”Under våren hade vi som de flesta andra detaljhandlare begränsade öppettider i våra svenska 

butiker. Vilket naturligtvis har varit en utmanande tid, fastän en del försäljning flyttades över till vår 

e-handel. Men vi tror även fortsättningsvis på kombinationen av fysiska butiker och e-handel och har 

ett bra omnichannel-erbjudande, så kommer därför att fortsätta den positiva utvecklingen som vi såg 

fram till mars. Vår första butik i Malmö på Emporia har haft en jättebra utveckling genom åren och 

därför öppnar vi nu butik nummer två i Malmö”, säger Thomas Christensen, VD för Deichmann 

Skandinavien.  

Med 30 butiker över hela Sverige samt onlinebutiken deichmann.com, erbjuder Deichmann skor för 

alla åldrar. Perfekt stylad med moderiktigt sportiga sneakers eller supertrendiga boots – det spikas 

utan problem med märken som Graceland, Catwalk eller 5th Avenue. För männen finns också ett 

stort utbud med fina vardagsskor från Memphis One, Venice och AM Shoes. Dessutom ingår sneakers 

från Fila, Puma, Reebok, Nike och Adidas i Deichmanns breda sortiment.  

 

För hela DEICHMANN-kollektionen gäller företagets filosofi: Här kan kunden hitta fashionabla skor 

och accessoarer av bra kvalitet till ett mycket rimligt pris för hela familjen. Detta görs genom direkta 

inköp från mer än 400 tillverkare runt om i världen utan mellanhänder. Så modellerna från alla 

märken är konsekvent billiga. Deichmanns designers orienterar sig i de senaste trenderna när de 

arbetar med kollektionen. Modemedvetna kunder hittar alltid den senaste säsongens design, färger 

och nya accenter bland Deichmanns skor. 

_______________________________________________________________________ 

Presskontakt:  

Red and Square Fashion PR 

Tel 08-642 68 37 



 

Corinna Dabrowski, corinna@redandsquare.com 

Janusz Dabrowski, janusz@redandsquare.com 

_______________________________________________________________________ 

DEICHMANN SE med huvudsäte i Essen (Tyskland) grundades 1913 och ägs till 100 procent av grundarfamiljen. 

Företaget är ledande på den europeiska marknaden när det gäller detaljhandel med skor och finns representerad 

i 31 länder världen över. Med över 4 200 butiker och 40 onlinebutiker har företaget över 43 000 medarbetare. 

Under namnet DEICHMANN finns det filialer i Tyskland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Dubai (med 

en franchisepartner), Estland, Frankrike, Italien, Kroatien, Kuwait (med en franchisepartner), Lettland, Litauen, 

Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 

Turkiet, Ungern och Österrike. Dessutom är koncernen representerad i Schweiz (Dosenbach/Ochsner/Ochsner 

Shoes/Ochsner Sport), i Belgien och Nederländerna (vanHaren) och i USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). 

Med MyShoes SE är företaget representerat i Tyskland, Österrike, Schweiz och Polen. Företaget äger också 

SNIPES Group med butiker i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, 

Portugal, USA och Italien. DEICHMANN erbjuder också ett urval av skor i Kina via e-handlaren T-Mall Global. På 

den svenska marknaden har Deichmann 30 butiker samt e-handel på deichmann.com. 

 


